
IPL -karvapoisto                                    

 

Ehdot 

Älä koskaan käytä laitetta:  

- Jos ihotyyppisi on VI (palaa erittäin harvoin auringossa, todella tumma rusketus). Tässä 
tapauksessa hyperpigmentaation, hypopigmentaation, ihon voimakkaan punotuksen, 
palamisen tai muun ihoreaktion riski on korkea.  

- Jos olet raskaana tai imetät, koska laitetta ei ole testattu raskaana olevilla tai imettävillä 
naisilla. 

 - Jos sinulla on aktiivinen implantti, kuten sydämentahdistin, neurostimulaattori tai 
insuliinipumppu. 

Lääkkeet/historia  

Älä koskaan käytä laitetta, jos käytät jotain alla luetelluista lääkityksistä: 

 - Jos ihoasi hoidetaan tai on viimeisen viikon aikana hoidettu AHAhapoilla (Alpha-Hydroxy 
Acids), BHA-hapoilla (Beta-Hydroxy Acids), topikaalisella isotretinoinilla ja azelaic-hapolla. 

 - Jos olet käyttänyt isotretinoini Accutanea tai Roaccutanea jossain muodossa viimeisen 
kuuden kuukauden aikana. Tämä hoito voi altistaa ihon repeämille, haavoille ja 
ärtymiselle.  

- Jos nautit valolle herkistäviä valmisteita tai lääkkeitä, tarkista lääkkeen tuoteseloste äläkä 
käytä laitetta, jos tuoteselosteessa mainitaan, että lääke voi aiheuttaa valoallergisia 
reaktioita tai valomyrkyllisiä reaktioita tai jos sinun tulee välttää auringonvaloa lääkityksen 
aikana. 

 - Jos käytät verenohennuslääkkeitä, mukaan lukien runsaan aspiriinin käyttö silloin, kun 
kutakin hoitoa ei edellä vähintään yhden viikon puhdistumisjakso. Älä koskaan käytä 
laitetta: 

 - Jos olet saanut säteilyhoitoa tai kemoterapiaa viimeksi kuluneen kolmen kuukauden 
aikana. - Jos käytät särkylääkkeitä, jotka heikentävät ihon lämmönsietokykyä. 

 - Jos käytät vastustuskykyä heikentäviä lääkkeitä. 

 

 Taudit/sairaudet 

 Älä koskaan käytä laitetta: - Jos sinulla on diabetes tai muu systeeminen tai metabolinen 
tauti.  

- Jos sinulla on kongestiivinen sydänvika. 

 - Jos sinulla on valonarkuuteen liittyvä sairaus, kuten polymorfinen valoihottuma (PMLE), 
aurinkourtikaria tai porfyria. 



 - Jos sinulla on aikaisemmin ollut kollageenihäiriöitä, mukaan lukien taipumus keloidia 
tuottavaan arpeutumiseen tai haavojen heikkoon paranemiseen. Jos sinulla valoherkkä 
epilepsia. 

 - Jos ihosi on herkkä valolle ja saat allergista ihottumaa tai allergisia reaktioita.  

- Jos sinulla on ihosairaus, kuten aktiivinen ihosyöpä, jos sinulla on aikaisemmin ollut 
ihosyöpä tai muu paikallinen syöpä käsiteltävillä alueilla. 

 - Jos sinulla on aikaisemmin ollut verenkiertohäiriöitä, kuten suonikohjuja tai 
vaskulaarinen ektasia käsiteltävillä alueilla. - Jos sinulla on verenvuotohäiriöitä. 

 - Jos sinulla on aikaisemmin ollut joku kehon vastustuskykyä heikentävä tauti (mukaan 
lukien HIV-tartunta tai AIDS). 

 Ihosairaudet  

Älä koskaan käytä laitetta:  

- Jos sinulla on tulehdus, ihottuma, palovammoja, karvatupen tulehdus, avohaavoja, 
hiertymiä, yskänrokko, haavoja tai vammoja ja verenpurkaumia (mustelmia) käsiteltävillä 
alueilla. 

 - Ärtyneelle (punaiselle tai viilletylle), palaneelle tai äskettäin ruskettuneelle tai 
keinorusketetulle-iholle. 

 - Seuraavilla alueilla: Luomiin, pisamiin, suuriin suoniin, alueisiin, joiden pigmentti on 
muita alueita tummempi, arpiin tai poikkeaviin ihoalueisiin ilman lääkäriin lupaa. Tämä voi 
aiheuttaa palovammoja sekä ihon värimuutoksia, jotka voivat puolestaan vaikeuttaa 
ihosairauksien havaitsemista. 

 - Seuraavilla alueilla: syyliin, tatuointeihin tai kestomeikkiin. 

 

Ruskettuminen auringonvalossa tai keinovalossa 
 
 Ihon tarkoituksellinen altistaminen auringon- tai keinovalolle rusketustarkoituksessa 
vaikuttaa ihon herkkyyteen ja väriin. Siksi on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat: 
 - Odota jokaisen hoidon jälkeen vähintään 48 tuntia, ennen kuin hankit rusketusta. Vielä 
48 tunnin jälkeenkin varmista, ettei hoidetussa ihossa näy yhtään hoidosta aiheutuvaa 
punoitusta. 
 - Jos altistat ihosi auringolle (ilman tahallista ruskettumista) hoitoa seuraavan 48 tunnin 
aikana, käytä hoidetuilla alueilla aurinkorasvaa, jonka suojakerroin on 50+. Tämän jälkeen 
voit käyttää kahden viikon ajan aurinkorasvaa, jonka suojakerroin on 30+.  
 
 
Rusketusvoiteet 
 
Jos olet käyttänyt rusketusvoiteita, odota, kunnes keinorusketus on kadonnut kokonaan, 
ennen kuin käytät laitetta. 
 


